Opskrift 1213

Bred bluse med smalle ærmer i Anisia

Størrelse:

S/M

L/XL

XXL

Overvidde:

172

(190)

208 cm

Længde ca.:

55

(57)

59 cm (målt liggende fra toppen af skulderen til underste kant)

Garn:

Cewec Anisia (76 % kidmohair, 24 % polyamid, 25 g = 235 m) fv. 16

Garnforbrug:

5

Pinde:

Rundpind nr. 3½, 40 og 80 cm

Tilbehør:

Gennemsigtig elastiktråd til at trække blusen sammen forneden.

Strikkefasthed:

22 m og 32 p i glatstrikning på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.
25 m og 36 p i rib (2 r, 2 vr) på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

(6)

6 ngl

Udtagninger (fra retsiden): Løft lænken inden for den yderste m op på venstre p og strik den drejet
ret. På den følgende p passes den nye m ind i ribben.
Indtagninger (fra retsiden): Strik de 2 yderste m sammen.
Tip ved opstrikkede masker: Strik alle m drejet på den første p efter opstrikningen, så bliver kanten
mere fast.
Arbejdsgang
Forstykke og ryg strikkes på tværs i rib (2 r, 2 vr). Når skuldrene er syet sammen, strikkes masker op
til ærmerne, som altså strikkes direkte på kroppen – på den måde er det nemt at justere
ærmelængden. Ærmerne strikkes i glatstrikning og afsluttes med rib (1 r, 1 vr). Til slut strikkes
halskant og kant forneden i rib (1 r, 1 vr).
Forstykke
Der strikkes på tværs fra venstre mod højre.
Slå 124 (128) 132 m op over 2 pinde på én gang (så opslagningen bliver løs) på den lange rundp.
Strik 1 p vrang (= vrangsiden). Fortsæt nu i rib (2 r, 2 vr). Tag samtidig 1 m ind i arb's højre (=
blusens underkant) på hver 4. p 4 gange, derefter på hver 6. p 3 gange (i alt 7 m taget ind). Tag
samtidig 1 m ud i arb's venstre side (= skulderen) på hver 6. (6.) 8. p i alt 15 gange = 132 (136) 140
m.
Fortsæt lige op til arb måler 32 (36) 40 cm fra opslagningen – slut med en p fra retsiden. (Notér evt.
ned, hvor mange p der strikkes lige op her.)
Halsudskæring: Luk fra vrangsiden hhv. 11, 4, 2, 2, 1, 1, 1 (13, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1) 15, 4, 3, 2, 1, 1, 1,
1 m af i begyndelsen af hver 2. p. Strik 5 (5) 3 p lige op efter sidste aflukning, og luk yderligere 1 (1)
1 m af på den følgende p = 109 (110) 111 m.
Strik 40 (40) 48 p lige op (= ca. 11 (11) 13½ cm), slut med en p fra vrangsiden.
Slå nu nye m op i arb's venstre side til halsudskæringens modsatte side: Begynd med at slå 1 m op i
slutningen af næste p, og strik 5 (5) 3 p lige op. Slå nu hhv. 1, 1, 1, 2, 2, 4, 11 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 13)
1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 15 m op i slutningen af hver 2. p = 132 (136) 140 m.
Strik lige op svarende til det lige stykke før begyndelsen af halsudskæringen.

Form nu den anden skulder og blusens underkant i den anden side: Tag 1 m ind i arb's venstre side
(= skulderen) på hver 6. (6.) 8. p i alt 15 gange, og slut med 6 (6) 8 p lige op. Samtidig – når der er
taget ind på skulderen 10 (10) 11 gange og strikket yderligere 3 (3) 1 p – tages 1 m ud i arb's højre
side (= blusens underkant) på hver 6. p i alt 3 gange, og derefter på hver 4. p 4. gange (i alt 7 m
taget ud) = 124 (128) 132 m.
Luk løst af.
Ryg
Strik som forstykket frem til begyndelsen af halsudskæringen.
Halsudskæring: Luk fra vrangsiden hhv. 4, 2, 2, 1, 1, 1 (4, 2, 2, 1, 1, 1, 1) 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1 m af i
begyndelsen af hver 2. p. Strik 5 (5) 3 p lige op efter sidste aflukning, og luk yderligere 1 (1) 1 m af
på den følgende p = 120 (123) 126 m.
Strik 44 (44) 52 p lige op (= ca. 13 (13) 16 cm), slut med en p fra vrangsiden.
Slå nu nye m op i arb's venstre side til halsudskæringens modsatte side: Begynd med at slå 1 m op i
slutningen af næste p, og strik 5 (5) 3 p. Slå nu hhv. 1, 1, 1, 2, 2, 4 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 4) 1, 1, 1, 1, 2, 3,
4 m op i slutningen af hver 2. p = 132 (136) 140 m.
Strik den anden side færdig som på forstykket.
Sy skuldersømmene, gerne fra retsiden med madrassting. Pas på ikke at stramme for meget.
Ærmer
Sæt et mærke i kanten af både forstykke og ryg ca. 14 (15) 16 cm nede fra skuldersømmen. Strik
fra retsiden 54 (58) 62 m op jævnt fordelt mellem disse mærker. Strik glatstrikning, og tag samtidig
1 m ind i hver side for hver 6 (4) 3 cm. Fortsæt på denne måde til ærmet måler ca. 27 (24) 21 cm
(eller ønsket længde minus 3 cm) og der er 46 (48) 50 m på p. Strik 3 cm rib (1 r, 1 vr), og luk løst
af.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Sy side- og ærmesømmene, gerne fra retsiden med madrassting. Pas på ikke at stramme for meget.
Halskant: Begynd ved den ene skuldersøm og strik fra retsiden ca. 136 (146) 154 m op jævnt fordelt
langs halsudskæringen med den korte rundp. Strik 1½ cm rundt i rib (1 r, 1 vr). Luk løst af.
Ribkant forneden: Begynd ved den ene sidesøm og strik fra retsiden ca. 386 (426) 466 m op jævnt
fordelt langs blusens nederste kant med den lange rundp (strik ca. 2 m op for hver 3 p). Strik 3 cm
rundt i rib (1 r, 1 vr). Luk løst af.
Klip 2 stykker elastiktråd på hver 160 (200) 240 cm. Læg det ene stykke dobbelt og træk det gennem
kanten forneden på blusen hele vejen rundt, ca. 1-1½ cm fra den underste kant. Saml elastikkens
ender og bind en knude på vrangsiden af arbejdet. Gentag med det andet stykke elastik helt nede
ved den underste kant.
Hæft ender.

